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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 مجلس اإلدارة   إلى حضرات السادة أعضاء

 المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. 
 

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 مقدمة 
المرفق للمجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(   عملمج لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف ا

المرحليين  والدخل الشامل األرباح أو الخسائر يوبيان، 2021 مايو 31المجموعة"( كما في بـ" وشركاتها التابعة )يشار إليها معا  
التغيرات في حقوق الملكية وبياني  ،يخك التارذلب نيتالمنتهي التسعة أشهرلفترتي الثالثة أشهر و المكثفين المجمعين المتعلقين به

المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي   التسعة أشهرة ترلف به ينتعلقالم ينالمجمع ينالمكثف ينالمرحليوالتدفقات النقدية 
 يلا مال ريرالتق" 34حاسبة الدولي ملر االمسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا  لمعيا 

 .المجمعة المكثفةالمرحلية  يةلومات المالمراجعتنا لهذه المع إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة ."المرحلي
 

  نطاق المراجعة
 مستقلال اتباحسلمراقب ا"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي 

 إلى رئيسيةة فصباالستفسارات  المرحلية في توجيهتتمثل مراجعة المعلومات المالية المتعلق بمهام المراجعة.  "للمجموعة
لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق سؤوالموظفين الم
ننا يد بأ نا الحصول على تأكية وعليه، فإنه ال يمكنالتدقيق الذي يتم وفقا  لمعايير التدقيق الدول نطاق منر يبد كإلى ح المراجعة أقل 

 مور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق.م بكافة األعلعلى 
 

 التأكيد على أمر
 عقودالعدم التأكد المتعلق بتجديد  ل المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي يبينحو 7 رقميضاح اإلنلفت االنتباه إلى 

 فيما يتعلق بهذا األمر.  إن نتيجتنا غير معدلة (. .B.O.T)البناء والتشغيل والتحويل  بنظام
 

 النتيجة
مات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم لومع، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن الاستنادا  إلى مراجعتنا 

 . 34معيار المحاسبة الدولي دها، من جميع النواحي المادية، وفقا  لداإع
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

تفقة مع ما هو وارد في الدفاتر م ا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إضافة إلى ذلك، واستنادا  إلى مراجعتن
لسنة  1رقم  مخالفات لقانون الشركات ةد إلى علمنا وجود أيلم يرحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، ه المحاسبية للشركة األم. وأن

خالل فترة  ،ة األمرك، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشالالحقة لها  والتعديالت التنفيذية تهالئح ووالتعديالت الالحقة له  2016
 ط الشركة األم أو مركزها المالي.ا شن على وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على 2021 مايو  31المنتهية في  التسعة أشهر

 

ة نلس 7ألحكام القانون رقم  مخالفاتنبين أيضا  أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية 
د يكون  ق وجه ىلع 2021 مايو  31المنتهية في  التسعة أشهرترة لقة به خالل فئة أسواق المال والتعليمات المتعفي شأن هي 2010

 أو مركزها المالي. األم له تأثيرا  ماديا  على نشاط الشركة
 

 

 
 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ 207سجل مراقبي الحسابات رقم 
 غ  إرنست ويون

 صيمي وشركاهم لعبان واالعي
 

 2021 يوليو 11
   الكويت



 لتابعةالمجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها ا 
 

 

 .المجمعةثفة كمرحلية المالالمالية  تعلوما ملتشكل جزءا  من هذه ا 13إلى  1من مرفقة ال إن اإليضاحات
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 (مدقق )غير المجمعالمرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

 2021 مايو 31ة المنتهية في فترلل
 

  
 المنتهية في   التسعة أشهر   أشهر المنتهية في  الثالثة  

  

   مايو 31

2021 
   مايو  31

2020 
   مايو 31 

2021 
   مايو  31

2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي ات إيضاح 

       

 2,598,529 2,443,939  75,724 735,971  رسوم دراسية 

 (2,758,082) (1,572,120)  (846,502) (570,377)  رةدراسية مباش تكاليف

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (159,553) 871,819  (770,778) 165,594  )الخسارة(  مجمل الربح

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 
      

       شركات زميلة حصة في نتائج

 6,004,994 5,477,372  2,202,874 1,949,452 6 خرىرادات أيإ

 407,189 358,661  65,131 120,091  تكاليف موظفين

 (215,433) (176,234)  (73,356) (66,748)  ة وإداريةمصروفات عمومي

 (162,547) (243,574)  (49,851) (54,563)  مصروفات استهالك

 (11,997) (11,997)  (3,999) (3,999)  ان متوقعةمخصص خسائر ائتم

 
 (181,506) (595,622)  (185,826) (608,284) 

 ─────── ───────  ─────── ───────    الضرائب ربح قبل ال

 
 1,928,321 774,399  6,090,221 5,254,369 

       ضريبة دعم العمالة الوطنية

 
 (48,136) (36,634)  (150,304) (150,017) 

 ─────── ───────  ─────── ───────  ة ربح الفتر

 
 1,880,185 737,765  5,939,917 5,104,352 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  الخاص بـ: 

         الشركة األم يمساهم  

 5,160,621 5,861,852  894,049 1,877,320  الحصص غير المسيطرة  

 
 2,865 (156,284)  78,065 (56,269) 

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 
 1,880,185 737,765  5,939,917 5,104,352 

ربحية السهم األساسية والمخففة  

 فلس  21.04 فلس  26.58  فلس  3.64 فلس  10.93  الخاصة بمساهمي الشركة األم 

  
════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 لتابعةالمجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها ا 
 

 

 .المجمعةثفة كمرحلية المالالمالية  تعلوما ملتشكل جزءا  من هذه ا 13إلى  1من مرفقة ال إن اإليضاحات
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 قق(ر مد)غي معمج لا فثالمرحلي المك ملا شلا بيان الدخل

 2021 مايو 31ة المنتهية في فترلل
 المنتهية في   التسعة أشهر   المنتهية في    الثالثة أشهر 

 

   مايو 31

2021 
   مايو  31

2020 
   مايو 31 

2021 
   مايو  31

2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 5,104,352 5,939,917  737,765 1,880,185 ة فترلا  ربح

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

        :شاملة أخرى ( خسائر)  إيرادات 

  قد يتم إعادة تصنيفها  شاملة أخرى   ( خسائر إيرادات )
      في فترات الحقة:  لخسائر ا او ح األربا إلى 

 إلى احتياطي تحويل عمالت أجنبية راجإعادة إد

 (11) 11,496      - 11,496   بعة تصفية شركة تا  من رأو الخسائاألرباح 

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 (11) 11,496      - 11,496 للفترة شاملة أخرى  ( ئرخسا)  إيرادات 

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 5,104,341 5,951,413  737,765 1,891,681 ة لفتراإليرادات الشاملة ل إجمالي 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ: 

 5,160,612 5,873,348  894,049 1,888,816   مركة األلشا يمساهم

 (56,271) 78,065  (156,284) 2,865 مسيطرةالحصص غير ال

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 

1,891,681 737,765  5,951,413 5,104,341 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
 

 

 

 





 

 ع. وشركاتها التابعةابضة ش.م.ك.ة القالمجموعة التعليمي
 

 

 .المجمعةلية المكثفة المرح المالية  معلوماتتشكل جزءا  من هذه ال 13إلى  1لمرفقة من ات اح إن اإليضا 
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 ق(قد ر م)غيالمجمع المكثف حلي رالمحقوق الملكية  بيان التغيرات في
 2021 مايو 31في ة المنتهية فترلل
    م بمساهمي الشركة اال ة الخاص  

 

 رأس 
 المال    

   عالوة 
 سهم أ  إصدار 

 احتياطي  
 اجباري  

 اطي  تي حا
 عام 

 احتياطي تحويل  
   عمالت أجنبية 

 احتياطي  
 القيمة العادلة 

 أرباح  
   مرحلة 

 اإلجمالي 
 الفرعي   

حصص غير  لا 
 ة  ر المسيط 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي ك  دينار  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  تي دينار كوي  كويتي ار  ن دي 
           

 34,549,463 80,760 34,468,703 5,956,902 (683) (11,496)     - 3,993,677     - 24,530,303 )مدقق(   2020 سبتمبر   1كما في  

 5,939,917 78,065 5,861,852 5,861,852     -     -     -     -     -     - ة لفترربح ا

 11,496     - 11,496     -     - 11,496     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة   إيرادات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,951,413 78,065 5,873,348 5,861,852     - 11,496     -     -     -     - ة للفترشاملة ال رادات يإلالي إجما 

 (9,530,303)     - (9,530,303)     -     -     -     -     -     - (9,530,303) ( 9.1)إيضاح  رأس مال  خفض 

لمساهمي الشركة   يعات أرباح توز
 (735,909)     - (735,909) (735,909)     -     -     -     -     -     - ( 9.2) إيضاح م  األ

الحصص غير  صافي الحركة في 
 (1,844) (1,844)     -     -     -     -     -     -     -     - طرة سيلم ا

 683     - 683     - 683     -     -     -     -     - تعديالت أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 30,233,503 156,981 30,076,522 11,082,845     -     -     - 3,993,677     - 15,000,000 2021  مايو  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

           

 43,096,788 687,450 42,409,338 9,977,178 (683) (11,487) 1,097,976 3,309,925 3,506,126 24,530,303 )مدقق(     2019 سبتمبر   1ا في  مك

 5,104,352 (56,269) 5,160,621 5,160,621     -     -     -     -     -     -   فترة ربح ال 

 (11) (2) (9)     -     - (9)     -     -     -     - ة  لفترشاملة أخرى ل  خسائر 

   ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

اإليرادات الشاملة  )الخسائر( اجمالي 
 5,104,341 (56,271) 5,160,612 5,160,621     - (9)     -     -     -     - ة  ترفلل

الشركة  ي مهلمسا  رباح يعات أتوز
 (14,581,280)     - (14,581,280) (9,977,178)     -     - (1,097,976)     - (3,506,126)     - ( 9.2) إيضاح م  األ

الحصص غير   إلى  يعات أرباح توز
 (192,573) (192,573)     -     -     -     -     -     -     -     - لمسيطرة ا

 (300,301) (300,301)     -     -     -     -     -     -     -     - تابعة في شركة مال   س رأ   خفض 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 33,126,975 138,305 32,988,670 5,160,621 (683) (11,496)     - 3,309,925     - 24,530,303   2020  مايو  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 التابعة. وشركاتها .م.ك.عش المجموعة التعليمية القابضة
 

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتال ن هذهتشكل جزءا  م 13ى إل 1فقة من إن اإليضاحات المر
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 قق()غير مد المجمعالمرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 

 2021 مايو 31ة المنتهية في فترلل

  
 المنتهية في   التسعة أشهر 

  
  

  

   مايو 31

2021 
   مايو  31

2020 
 

 كويتي ار  نيد دينار كويتي ات ح إيضا
    

 أنشطة التشغيل 
   

 5,254,369 6,090,221   الضرائبقبل  ربحال

    النقدية: فقاتالتدفي بصا الضرائب قبل ربح التعديالت لمطابقة 

 (6,004,994) (5,477,372) 6 زميلةحصة في نتائج شركات 

 185,074 203,280  تخدامدات حق االسوموج استهالك  

 608,284 185,826  وقعةتمخسائر ائتمان مخصص 

 109,317 58,706  ظفيناية الخدمة للمومخصص مكافأة نه 

 35,607 33,551  طلوبات تأجيرفائدة لم
  ─────── ─────── 

 
 1,094,212 187,657 

    يالت على رأس المال العامل:دعالت

ا مدينون ومدفوع  (1,236,502) (1,355,126)  ات مقدم 

 (557) 524   ونمخز 

 (305,986) 1,024,126  دائنون ومصروفات مستحقة 
  ─────── ─────── 

 (1,355,388) 763,736  أنشطة التشغيل (المستخدمة فيالناتجة من )التدفقات النقدية 

 (42,526) (268,007)  عةوظفين مدفومالخدمة للمكافأة نهاية 

 (106,866) (150,017)  ةئب مدفوعضرا
  ─────── ─────── 

 (1,504,780) 345,712  أنشطة التشغيل  ( دمة فيستخالمالناتجة من )  دية صافي التدفقات النق
  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار  

 2,450,000 50,000  صافي الحركة في ودائع ثابتة

 6,304,311 5,420,000 6 أرباح مستلمة من شركات زميلةت يعا زتو

 6,303,954     - 6   شركات زميلة يرأس مال ف خفض من متحصالت
  ─────── ─────── 

 15,058,265 5,470,000  ر أنشطة االستثما الناتجة من ية صافي التدفقات النقد
  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 

 (14,108,102) (833,835)  ألم مساهمي الشركة ا إلىعة وباح مدفيعات أرتوز

     - (9,406,565)  ال  رأس م خفض وجبمب ينإلى مساهم مدفوع  لغمب

     - (223,782)  لغ من مطلوبات التأجيربمأصل سداد جزء 
  ─────── ─────── 

 (14,108,102) (10,464,182)  نشطة التمويل أ المستخدمة في قدية صافي التدفقات الن
  ─────── ─────── 

    

 (554,617) (4,648,470)    والنقد المعادل في النقد النقصصافي 

 5,453,305 7,161,377  ةبداية الفترفي  والنقد المعادلالنقد 

  ─────── ─────── 

 4,898,688 2,512,907 5 نهاية الفترة في  لمعادلوالنقد ا  النقد

  ═══════ ═══════ 

 : المجمع المكثف ن بيان التدفقات النقدية المرحلي ستبعدة ممنقدية   ر غي بنود 
 

  

الية لتقارير المنتيجة تطبيق المعيار الدولي ل جيرت التأ لمطلوبا ي التقناتعديل 
16   

 
-     1,159,098 

نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير  لموجودات حق االستخدامتعديل انتقالي 
  16المالية 

 
-     (1,159,098) 

 بالدائنين )معدلة الحصص غير المسيطرة توزيعات أرباح مدفوعة إلى
 (تحقةت المسصروفا لماو

 
-     192,573 

شركات  رأس مال في خفض من ير المسيطرةصص غللح  مستحقة مبالغ
  تابعة

 
-     300,301 

 



 بعةالمجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التا
 

 مدققة(ر )غي المجمعةالمرحلية المكثفة ة المالي المعلوماتإيضاحات حول 

 2021 مايو 31هية في تفترة المنكما في ولل
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   حول الشركةمعلومات  1
 

(  ة األم")"الشركالقابضة ش.م.ك.ع.  ميةتعليللمجموعة ال ةالمجمعالمرحلية المكثفة المالية  معلوماتتم التصريح بإصدار ال

رار أعضاء مجلس  لقا  وفق  2021 مايو 31في  هيةالمنت التسعة أشهرلفترة المجموعة"( بـ "عا  )يشار إليها ملتابعة اتها اكوشر

 . 2021 يوليو 11ريخ ر بتاالصادالشركة األم دارة إ
 

 15رقم ة يرن الشركات التجابموجب قانو 1992 سبتمبر 21 يخارتبتم تسجيلها  كويتيةمساهمة شركة هي إن الشركة األم 

شارع  األم في حولي،  لشركة اتقع  . لكويتلني في بورصة اا بشكل عهمهس أ يتم تداولو، لهت الالحقة والتعديال 1960لسنة 

ولة  ، د13133، الصفاة 27215 .ب مسجل هو ص براج، برج ب، الطابق الثامن، وعنوانها البريدي الالعثمان، مجمع األ

 .الكويت
 

هي األم الكبرى شركة ال"(. ىبرك)"الشركة األم ال ع..م.ك.تروكيماويات شبيان للبركة بوشبعة لهي شركة تا  الشركة األم

 .  الكويت بورصةهمها في كويتية يتم إدراج أس ة مساهمشركة 
 

ة وفق ا لتعليمي. تتم جميع األنشطااع لقطالستثمار في اتقديم الخدمات التعليمية وامجال تعمل المجموعة بشكل أساسي في 

 .  ةريعة اإلسالميشلحكام األ
 

 للمجموعة   المحاسبية  في السياسات  والتغيرات  إلعدادأساس ا 2
 

 أساس اإلعداد 2.1

معيار المحاسبة  وفقا  ل 2021 مايو  31ة في المنتهي التسعة أشهرة رفتللمجمعة ثقة اية المكرحلالمالمالية  ات معلومتم إعداد ال

 ."المرحلي المالي ريرالتق" 34الدولي 
 

أ  أعمالها على أساس مبد تواصل سوف  ها أن على أساس مات المالية المرحلية المكثفة المجمعةالمعلو إعدادب موعةج قامت الم

وتوصلت   .هذا االفتراض ا  حولجوهري شكا   قد تثير جوهرية حاالت عدم تيقن ةأي توجدأنه ال  . ترى اإلدارةاالستمرارية

، في المستقبل المنظور لالستمرار في وجودها التشغيلي موارد كافية  ا ديهلة المجموع بأن توقع معقول يوجد اإلدارة إلى أنه

 .  المجمعة ثفةفترة المعلومات المالية المرحلية المك اعتبارا  من نهاية شهر 12 من يس أقلول
 

ت المالية ا يانالب العداد ةة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبجمعالم ةفكثلمرحلية المومات المالية اال تتضمن المعل

أغسطس   31لسنة المنتهية في لة السنوية للمجموعة جمعانات المالية المبيلا ب قترنة ا مليهاالطالع عالسنوية، ويجب  جمعةالم

2020 . 
 

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة  2.2

ت مرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البيانا لإن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية ا

، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما  2020 أغسطس 31المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 كن لم يسر بعد.  لالمجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل صدر و . لم تقم2021يناير  1في 
 

، ولكن ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة  2021يتم تطبيق العديد من التعديالت ألول مرة في سنة 

 المجمعة للمجموعة.  
 

، ومعيار المحاسبة  9ت على المعيار الدولي للتقارير المالية : تعديال2المرحلة  - الفائدةاإلصالح المعياري لمعدالت 
   16والمعيار الدولي للتقارير المالية   4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39الدولي 

 

فة المجمعة عندما يتم استبدال معدل  المالية المكثتقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:   .خالي تقريبا  من المخاطر فائدة)اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل 
 

  تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية  مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو

 ح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية.اإلصال

 ات وتحوط تغييرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط التصنيف

 الوثائق دون توقف عالقة التحوط.

 يفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تقديم إعفاء مؤقت للشركات من است

 تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

  المجموعةوتعتزم  أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. لم يكن لها  هذه التعديالتإن 

 بررات العملية في الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول.   استخدام الم
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 لمخففةواة  ألساسياالسهم ربحية  3
 

 ىعلمن حملة األسهم العادية ة األم ترة الخاص بمساهمي الشركلفا ربحقسمة ية باألساسربحية السهم مبالغ  سابتاح يتم 

. ويتم احتساب ربحية األسهم المخففة بقسمة ربح مساهمي األسهم  فترةخالل ال القائمة العادية سهملمرجح لعدد األسط اوالمت

هم  المتوسط المرجح لعدد األس اة القائمة خالل الفترة زائدد األسهم العاديدتوسط المرجح لعلما على ماألشركة العادية لل

خذا في االعتبار عدم وجود أدية. أسهم عا  إلىفة المحتملة سهم العادية المخفة األفل كا يوارها لتح العادية التي سيتم إصد

 .اثلةمتم خففةية والماألساس أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية األسهم
 

 المنتهية في   التسعة أشهر     هر المنتهية في شأالثالثة   

 

   مايو 31

2021 
   مايو  31

2020  
   مايو 31

2021 
   مايو  31

2020 
      

م  الخاص بمساهمي الشركة األربح الفترة 

 5,160,621 5,861,852  894,049 1,877,320 ار كويتي()دين

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

خالل ألسهم القائمة ا المتوسط المرجح لعدد

 245,303,030 220,517,260  245,303,030 171,753,953 الفترة

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      فلس  21.04 فلس  26.58       فلس  3.64 س فل  10.93 ففة  والمخ  ألساسيةربحية السهم ا

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

لتصريح ة المجمعة وتاريخ اية المكثفلح تضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية المرلم يتم إجراء أي معامالت ت

   والمخففة.اسية بحية السهم األسردراج إ ما قد يتطلب إعادةمفة المجمعة ية المرحلية المكثعلومات المالإصدار المب
 

 ودائع ثابتة  4
 

 وتحققعة أشهر وتقل عن سنة واحدة حسب المتطلبات الفورية للمجمو ستةعن  زيدينة تثابتة لفترات متبا يتم إيداع الودائع ال
   نويا .%( س3% إلى 2: 2020 مايو 31و% 3.2إلى  %1.25: 2020أغسطس  31) % 1.25 نسبةب بمعدل متوسط فائدة 

 

  مايو 31ار كويتي ودين 92,620: 2020أغسطس  31) كويتي  ردينا  92,620بمبلغ  وديعة محتجزةد صييتضمن الر
بمتوسط نسبة   فائدة وتحققمية للمجموعة في العمليات اليودينار كويتي( وهي غير متاحة لالستخدام  92,620: 2020
 سنويا .   (%3.125: 2020 مايو  31% و1.75: 2020أغسطس  31)  1.75%

 

   والنقد المعادلنقد  ال 5
  )مدققة(    

 
 مايو  31

 2021 
 أغسطس  31

2020 
 مايو   31
 2020 

 دينار كويتي   ر كويتي  دينا نار كويتي دي 
    

 1,348,688 961,377 1,012,907 في الصندوق دنقو لدى البنوك نقد

 3,550,000 6,200,000 1,500,000 ث أشهر أو أقللثالت فترة استحقاق ذا قصيرة األجل ع  ودائ

 ─────── ─────── ─────── 

 4,898,688 7,161,377 2,512,907 والنقد المعادل النقد  

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

للمجموعة، الفورية بات النقد هر بناءا على متطلأش  3م واحد ومتباينة تتراوح بين يوإيداع الودائع قصيرة االجل لفترات يتم 
 %( سنويا.  3-2: 2020 مايو 31و  %3-2: 2020أغسطس  31% )3-2توسط بنسبة ل مدة بمعدئفا  وتحقق

 

 زميلة كات في شراستثمار  6
 

  (  )مدققة 

 

 مايو  31
 2021 

 أغسطس  31
2020 

 مايو   31
 2020 

 
 تي  دينار كوي   دينار كويتي  تي دينار كوي

 
   

 36,721,412 36,721,412 29,220,906 يفتتاحاالرصيد ال

 6,004,994 7,040,969 5,477,372 نتائجالفي  ةحص

 (6,303,954) (6,303,954)     - لمالرأس ا خفض

 (6,304,311) (8,237,521) (5,420,000) ةمستلم أرباحوزيعات ت

 
─────── ─────── ─────── 

 
29,278,278 29,220,906 30,118,141 

 
═══════ ═══════ ═══════ 
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   تحويلل وا  والتشغيل ءبناال بنظام عقود 7
 

التي مثلت ترتيبات وجموعة ى الملدالمعدات و والممتلكاتغير الملموسة  موجودات انخفضت قيمة ال ،في السنوات السابقة

مع  مبرمة  يلتحووالوالتشغيل  بناءال بنظامد بموجب عقو تعمل تينمدرسضي، االمتياز بما في ذلك الحق في استخدام األرا

 . فترة االمتيازلتقدمت المجموعة بطلب للحصول على تمديد و 2009قانوني ا عام  نها سريا  ىهانتووزارة المالية 
 

لية فيما الما  ن وزارةالحصول على التجديد م تأكد جوهري بشأنأن هناك باإلدارة  ترىث األرصدة حي هذه خفضت قيمةنا

ا أكان وأن استرداد هذه المبالغ ل تحويالوالتشغيل و بناءال تعلق بعقودي ا و ،ومع ذلك .إلى حد كبير اؤكد مير غمر   لقدرةنظر 

اإلدارة أن المدارس ستواصل  ترىعلى أساس سنوي،  وزارة التعليمع المدارس متجديد تراخيص تشغيل  الشركة األم على

 .قريبتقبل الالعمل في المس
 

 عالقة ات طراف ذاأل حات إفصا 8
 

وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة  اء مجلس اإلدارة ضاهمين وأعسالمو زميلةالالشركات ذات عالقة طراف األ يمثل

ا ملموس ا  رة مشتركةارسون عليها سيطلتي يمو ات التي يسيطرون عليها أوالشركا  يتم الموافقة على سياسات  . أو تأثير 

 .  األم الشركة عامالت من قبل إدارةلمتلك اوشروط  تسعير
 

 :عالقةمع األطراف ذات القائمة األرصدة و تمجمل قيمة المعامالول التالي الجدوضح ي
 

  ( ة)مدقق  2021  يوما 31 

 

 ت  شركا
 زميلة 

  المساهمون
 الرئيسيون 

أطراف أخرى  
 اإلجمالي ذات عالقة 

أغسطس   31
2020 

 ي جمال اإل

   مايو  31
2020   

 جمالي اإل

 
 ي دينار كويت يتي دينار كو دينار كويتي دينار كويتي  ار كويتي دين ي تكوي  دينار

       

المكثف   المرحلي  الدخل بيان 

       المجمع

 112,500 150,000 112,500     -     - 112,500 أخرىإيرادات 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

الي المرحلي  المركز الم بيان 

       لمكثف المجمعا

من أطراف  ةمستحق رصدةأ

  ضمن  ةذات عالقة )مدرج 

 48,079 7,212     -     -     -     - ا( م  د ن ومدفوعات مقيمدين

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

إلى أطراف  ةمستحق دةأرص

  ضمن  ةذات عالقة )مدرج 

 998,784 946,610 751,307     - 751,307     - تحقة(فات مسن ومصرويدائن

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
      

ات أرباح وتوزيعات عيتوز

رجة ضمن  مستحقة )مد

وفات دائنين ومصر

 288,078 317,973 343,785     - 343,785     - * ستحقة(م

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

مايو   31و دينار كويتي 317,973: 2020 أغسطس 31دينار كويتي ) 220,047بمبلغ  مستحقة توزيعات أرباح تتضمن *

أغسطس   31) يتيدينار كو 123,738بمبلغ  س مالأر فيما يتعلق بخفض بالغ مستحقة( ومدينار كويتي 288,078: 2020

 (.  ال شيء  : 2020مايو   31و 2020
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 تتمة( )  عالقةات طراف ذاأل حات إفصا 8
 

 ة  قمع أطراف ذات عال ود المعامالت شروط وبن 

 ترةالفية نها القائمة في  ةاألرصدإن  وط معتمدة من قبل اإلدارة.رش ىاستنادا إلعالقة  ذات عامالت مع أطرافيتم تنفيذ الم

رصدة مدينة أو  ألي أقديم أو استالم أي ضمانات لم يتم ت وليس لها موعد سداد ثابت. ئدةغير مكفولة بضمان وال تحمل فا 

مخصص لخسائر  عة أيموج مسجل ال، لم ت2021 مايو 31لمنتهية في لفترة ابالنسبة لو. عالقة طراف ذاتاألدائنة لدى 

 .  (دينار كويتي 12,662: 2020 مايو  31) من أطراف ذات عالقة مستحقةالالغ علقة بالمباالئتمان المتوقعة المت
 

، حيث  رة العليا لديها اإلدالموظفي  كافأةمي أ بدفع  ألم ا لشركةتقم ا، لم 2021 مايو  31ة في المنتهي التسعة أشهر ة خالل فتر

 .آت مقابل خدماتهم اإلداريةالمكافبرى لكاالشركة األم تتحمل 
 

  2020طس أغس 31في  منتهيةللسنة ال السنوية  ية العموميةالجمع في الشركة األم مساهمو وافق ،2021 فبراير 21  في

 .  دينار كويتي  35,000 أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ كافأةم على
 

 لمساهمين  أرباح توزيعات    9
 

 مال  الخفض رأس  9.1

رأس  خفض م على، وافق مساهمو الشركة األ2021يناير  21 بتاريخغير العادية المنعقدة  العمومية ع الجمعيةتما ج إلوفق ا 

دينار   15,000,000 مبلغ دينار كويتي إلى 24,530,303 مبلغ للشركة األم منوالمدفوع المال المصرح به والمصدر 

 التأشيرمساهمتهم في الشركة األم. تم  نسبةوفقا  لمساهمين لا دينار كويتي على  9,530,303مبلغ   وزيعكويتي من خالل ت

 . 2021مارس  21 بتاريخوتم تحديث النظام األساسي ، ريرأس المال في السجل التجا  فضخ ب

 

 توزيعات أرباح نقدية  9.2

 فلس   3 مةقيبأرباح نقدية  توزيععلى  2021يناير  21 بتاريخللمساهمين المنعقدة  السنوية لعمومية وافقت الجمعية ا

 . 2020أغسطس   31هية في دينار كويتي للسنة المنت 735,909 مبلغ للسهم بإجمالي
 

 59 بقيمة أرباح نقدية توزيععلى  2019ر ديسمب 24 بتاريخللمساهمين المنعقدة  السنوية  وافقت الجمعية العمومية  

  والتي سوف يتم سدادها  ، 2019س سطغأ 31منتهية في اللسنة دينار كويتي ل 14,581,280 مبلغ للسهم بإجمالي فلس

  2019أغسطس  31كما في  المرحلةاألسهم واألرباح  عالوة إصدارو الحتياطي العامل الكامل االستخداممن خالل 

  دينار كويتي على التوالي. 9,977,178مبلغ كويتي ودينار  3,506,126مبلغ نار كويتي و دي 1,097,976 بمبلغ

 



 

 ضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةتعليمية القابعة الالمجمو
 

 )غير مدققة( المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتحات حول يضا إ

 2021 مايو 31في ما في وللفترة المنتهية ك
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 طاعات   لقمات ا معلو     10
 

 القطاعات األساسيةمعلومات 
 :ها قارير بشأنيتم اعداد تتم تنظيم المجموعة ضمن ثالث قطاعات أعمال  ،ض اإلدارةألغرا

 

 من تقديم الخدمات التعليميةة الناتج سوم الدراسية تمثل الرخدمات التعليمية: ال . 

  :مي.ليالتع ة في القطاعميللزركات امثل االستثمار في الشتاالستثمارات 

 الغ أخرى غير موزعةمبمثل ت: ىأخر. 
 

 . م األداءصيص الموارد وتقييبشأن تخ القرارات  نتائج التشغيل لوحدات أعمالها بشكل منفصل بغرض اتخاذاقب اإلدارة تر
 

   . اعاتة أي معامالت بين القطليس لدى المجموع. هلى نتائج استناد ا إالقطاع تم تقييم أداء ي
 

 التوالي: على  2020 مايو  31و  2021 مايو 31شهر المنتهية في األ التسعةمجموعة لفترة الدى التشغيل لرادات واألرباح لقطاعات اإليحول  تمعلوما  يةالتالالجداول عرض ت
 

 اإلجمالي  خرىأ  استثمارات  تعليمية خدمات 

 

   مايو 31
2021 

   مايو  31
2020  

   مايو 31
2021 

   مايو  31
2020  

   مايو 31
2021 

   يوما  31
2020  

   مايو 31
2021 

   مايو  31
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  تيدينار كوي  دينار كويتي  دينار كويتي 
            

 9,010,712 8,279,972  407,189 358,661  6,004,994 5,477,372  2,598,529 2,443,939 اتعقطا الات إيراد

 5,254,369 6,090,221  407,189 30,330  6,004,994 5,390,123  (1,157,814) 669,768 رائبالضل قب( ة)الخسارالربح 
            

 (150,017) (150,304)          عم العمالة الوطنيةضريبة د
          ─────── ─────── 

 5,104,352 5,939,917          ربح الفترة 

          ═══════ ═══════ 

 38,288,531 35,346,610  - -  30,118,141 29,973,505  8,170,390 5,373,105 القطاعات  دات موجو
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 5,161,556 5,113,107  - -  - -  5,161,556 5,113,107 ات القطاعات مطلوب 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
            

            أخرى:  معلومات 

 30,118,141 29,278,278  - -  30,118,141 29,278,278  - - ات زميلةفي شرك اتاستثمار

 6,004,994 5,477,372  - -  6,004,994 5,477,372  - - لة  ميفي نتائج شركات ز  حصة 

  ضمن رج د)م  استهالك  صروف م
" و"مصروف  دراسية مباشرة  كاليف "ت

  بيان األرباح أو الخسائر ي ف " استهالك
 185,074 203,280  - -  - -  185,074 203,280 ( المرحلي المكثف المجمع 
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 ومطلوبات محتملة رأسمالية  التزامات  11
 

 نار كويتي يد 122,450 :2020أغسطس  31دينار كويتي ) 122,450بمبلغ  تضامنية تكفاالم األ ةكالشردمت ق

   .هريةها أي التزامات جوعن نتجييتوقع أن  دينار كويتي( وال122,450: 2020 ايوم 31و
 

 ة عادلة لألدوات الماليقيمة القياس ال   12
 

 أن تعادل قيمتها الدفترية تقريبا  حيث والمطلوبات المالية للموجودات الماليةتشير تقديرات اإلدارة إلى أن القيمة العادلة 

إن  .الفائدةمعدالت السوق في  حركاتإلى ها على الفور استنادا دوات ذات استحقاق قصير األجل أو يعاد تسعيرهذه األ

 . ال تقل عن قيمتها االسمية طلب  سمة لها  التي للموجودات المالية والمطلوبات المالية القيمة العادلة
 

   19-وفيدك تفشي أثير ت 13
 

 نظراباعتباره وباء   (19-كوفيدورونا )كس تفشي فيروعن ة صحة العالميمنظمة ال ت، أعلن2020خالل شهر مارس 

ا علأ هذا التفشيوقد أثر  .مع أنحاء العالجمي فيانتشاره لسرعة  بما في ذلك دولة  ى منطقة مجلس التعاون الخليجييض 

دود وإصدار ك إغالق الح بما في ذل الفيروس، رالحتواء انتشا  عالم خطواتأنحاء ال ميع ج  في ماتذت الحكوالكويت. اتخ 

  .الدميع أنحاء البفي ج ل االق وحظر التجوعد االجتماعي وفرض عمليات اإلغت للتبا اداإرش
 

ير دابلتن اء ممؤقت كجزالجامعات في دولة الكويت بشكل المدارس والحكومة تعليق ررت ق، 2020 في أواخر فبراير

ة للمرحل 2020س أغسط 4 تىح حكومة تمديد فترة التعليق ال ، قررت2020مارس  19. في 19-جهة كوفيداة لموالوطني

ربية أخرى، أصدر وزير التمن جهة . 2020أكتوبر  4في  11 – 1الدراسة للمراحل  استأنفت، بينما ( 12الثانوية )

المرحلة   من لقوميةاوارس العربية بالمدراسية للطالب الرسوم الد ءلغا بإ  2020 يوليو 29عليم العالي قرارا وزاريا في والت

% من  25وتخفيض نسبة  2019/2020 م الدراسيللعا  2020ير فبرا 26المستحقة بعد و 11لة التمهيدية حتى المرح

ب للطال السماحو تلك القيود رفع وإلى حين الخاصةللمدارس  2020/2021 اسية عن العام الدرالمقرر ةالرسوم الدراسي

 مقارنة بمستويات ما قبل التشغيل لدى المجموعة بصورة ملحوظةج ضت نتائفانخ ، بصفة عامة .الى المدارسعودة بال

 2020-2019 السنة الماليةمن رابع والالثالث  ينل الربعا  في الرسوم الدراسية خال جوهريفاضا  انخ ما شهدت ك 19-كوفيد 

   .2021  مايو  31المنتهية في  التسعة أشهرفترة  خاللتأثيره  والذي استمر
 

 لسنواتل الدراسية الرسوم تحديد تم والذي بموجبه 2020مايو  7في  الصادر 2020لسنة  61 رقم زاريالو راألم بموجب

الطالب ذوي   عادة تأهيلوإ بتعليم معنية  خاصةمدرسة  لكل  "(السنوات الدراسية)" 2020/2021و 2019/2020

 ة العامة لشئون ذوي اإلعاقةلهيئل  دةيتعليمات جد ربيةالت وزارة أصدرت ،اعاقتهم طبيعة حسب جات الخاصةاالحتيا 

 خسارة انخفاض في القيمة بتسجيل ، قامت المجموعة ونتيجة لذلك  . للسنوات األكاديمية الرسوم الدراسية تنظيم بإعادة

المجموعة   نمر متوجب األاس، . عالوة على ذلك9وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية  د التحصيلاستبعا  احتمالية تعكس

ة  بصورة رئيسي تبطت التعديالت وارلتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. مدخالت واالفتراضات المستخدمة بعض ال يلدتع

تقييم   المجموعة صل دير خسائر االئتمان المتوقعة. ستواتقلمجموعة في ا لمن قب ة المستقبلية المستخدم بتعديل التقديرات

رة إجراء أي تعديل على ا وبالتالي سيتم تحديد مدى ضرولموثوق بهامن البيانات  لمزيدتوفر ا ي ظلئحة فتأثير الجا 

 الالحقة. اليةالمعلومات المن المتوقعة في فترات االئتما  خسائر
 

ير التأثتحديد  ي ال يمكن، وبالتالذا الحدثالنهائية لهوال يمكن معرفة النتائج  متداعية ت زال ما  19-دوفيك جائحة تإن تأثيرا

بشكل معقول في تاريخ  المالية المعلوماتهذه ت بعد تاريخ نشأ روف التي حداث والظألانتيجة  ةالكلي على المجموع

ور وعند  ف - لى المجموعةع 19-فيديتم إدراج تأثير كووف س . عةالمجم المرحلية المكثفة الماليةالمعلومات التصريح بهذه 

روفات إليرادات والمصل المسجلة مبالغلار على ي تؤثوعة التضات المجمافتراديرات ويد تقتحد عند -معرفته 

 والمطلوبات.  توالموجودا
 

افة المعلومات  لية وكلحاالقتصادية استمرارية في ضوء الظروف اتطبيق مبدأ االية إمكانى  لمدما  تقييجموعة مأجرت ال

أس المال ورقبلي تساء الماألد تي تغطيوقعات والتم إعداد التقين. اليدم حة حول المخاطر المستقبلية وأوجه عمتاال

ي توضح أنه لدى ات في الوقت الحالولكن التوقع عدلتصا في ا 19-كوفيد جائحةتمر تأثير قد يس .المجموعة ى لد ولةالسيو

 من را  تغيير اعتبا  أو ثرتأ  أي  قائمة دونزال حالة االستمرارية ت الو ليتواجدها التشغية لمواصل فيةكا المجموعة موارد 

مبدأ  على أساس ب مناسلا الشكل ب المجمعةالمرحلية المكثفة  المالية المعلومات تم إعداد ك، ليجة لذ. نت2020 سطسأغ

 مرارية.تاالس
 

 
 

 

 




